
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/01/2017 16:09 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/01/2017 16:09 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/01/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:50 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 26/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 13:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ लबाग नागड गर   येथे फयाद,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): णत   शवाजी  कुभांर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8975750101

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा अमोघ पाक गौरवनगर अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा -402201, 

भारत
2 थायी पता रा अमोघ पाक गौरवनगर अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा -402201, 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान संगणक
लनोवा कंपनीचा काळे रंगाचा 
लपटप 2एक ओ .वो.सी  कंपनीची 
15 इंचाची कं पुटर एल.सी.डी

.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान ंटर  एक  कोडक कंपनीचा डु ले स 
कनर   .00

3 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे पॅन काड ाहकाचे न वन पनकाड  
काढ याबाबतचे  एकुन 118 अज .00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील अ ात चोर याने फयाद चे ऑफ सचे उघ या असले या पाठ मागील दरवाजावाटे आत ऑफ स म ये 
वेश क न फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे ईरा याने वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल चोर  क न चो न नेले हणुन

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): ANIL AMBAJI SANAP Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH51034        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/01/2017 14:28 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/01/2017 14:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/01/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:22 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे भसेगाव र ा टँ ड ता ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): घनशाम  बबन पवार
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ढोणेवाडी पोसाळोक , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ढोणेवाडी पोसाळोक , कजत, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 वाहने आ ण इतर ई - बाइक
1) 35,000/    का या रंगाची व 
वरती तांबडा प ा असलेल  मयुगा 
मोटारसायक मांक         MH.4

35,000.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.27/01/2017मी घनशाम बबन पवार वय 27 वष धंदामोलमजुर  जात हंदु/कातकर /आद वासी रा. ढोणेवाडी पो.साळोक ता.कजत 
िज.रायगड मो. 8237206965 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन जबाब लहुन देतो क,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तथे माझे वताचे 
घर आहे.घऱात मी मा या कुटुंबासह राहतो.तसेच माझे वडील व आई हे नोकर  न म त रसायनी येथे राहतात.व मी वंजारवाडी येथे पतंगे यांचे 
फामहाउसवर काम करतो. द.23/01/2017रोजी सं याकाळी मी व माझी प नी म नषा असे माझी मयुगा मोटारसायकल नं.MH.46/AN.2269 

ह  व न कजत भसेगाव मा णक बाग येथे सासरवाडीला आलो.व रा ी तेथेच मु काम केला. द.24/01/2017रोजी सकाळी 08.30वा.चे सुमारास 
माझे प नीचा मामा रमेश ह र वाघमारे रा.नांगुलवाडी ता.कजत याने मला फोन क न सां गतले क,आमचे गावातील रामदास पांडु वाघमारे 
यांनी आप याला काम ब घतले आहे.तु ह  ताबडतोब घर  या.असे सां गत याने मी माझी मोटारसायकल घेवुन मामा रमेश ह र वाघमारे यां या 
घर  गेलो.तेथुन आ ह  आम या कागदप ा या झेर स आण यासाठ  मी व माझा मामा रमेश वाघमारे असे भसेगाव र ा ट ड ला आलो. 
तेथे रोड या साइटला आ ह  माझी वर ल गाडी मयुगा मोटारसायकल नं.MH.46/AN.2269 ह  उभी क न झेर स आण याकर ता गेलो. व 
परत येवुन पाह ले असता तेथे आमची मोटार सायकल नस याचे दसले हणुन आ ह  आजुबाजूला खा ी केल  असता गाडी मऴुन आल  
नस याने आमची गाडी चोर स गे याबाबत खा ी झाल  आहे. चोर स गेले या गाडीचे वणन खाल ल माणे1) 35,000/  का या रंगाची व वरती 
तांबडा प ा असलेल  मयुगा मोटारसायक मांक MH.46/AN.2269, तचा चेसी नं.ME4JC589MET413483 व तचा इंिजन नं.JC58ET3600553 

अशा वणनाची (जु.वा. कं.अं) असलेल .2) 00.00/  एक पँनकाड रमेश ह र वाघमारे यांचे नावे असलेला गाडी या डक म ये ठेवलेला नंबर 
माह ती नाह .35000/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीची मोटारसायकल कोणीतर  अ ात ईसमाने फयाद  यां या संमती शवाय,लबाडी या 
हेतुने वत या फायदयाकर ता द.24/01/2017रोजी सकाळी 09.30वा.चे सुमारास मोटारसायकल चो न घेवुन गेला. आ ह  आज पयत 
कजतम ये व आजुबाजु या प रसरात गाडीचा शोध घेतला असता गाडी मऴुन न आ याने माझी खबर आहे माझी खबर मी वाचुन पाह ल  ती 
मा या सांग या माणे बरोबर आहे.ती संगणकावर तयार केल  आहे. सम  , हा जबाब लहुन दला ता .27/01/2017 ठाणे अंमलदार कजत 
पोल स ठाणे 

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 35,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): MARUTI LAXMAN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH42704        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) District (िज  हा): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/01/2017 18:09 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/01/2017 15:34 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/01/2017 Time (वेळ): 15:34 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:34 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 27/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:15 तास Time To (वेळेपयत): 07:15 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): पुणे- मुंबई  NH 04 , मौजे दांडफाटा येथे ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): द ता ेय     जग नाथ जगदाळे जगदाळे
(b) Father's Name ( का नाम):   जग नाथ जगदाळे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष):  (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मुत  बेलबाचा माळा , बारामती, पुणे ामीण, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.27/01/2017मी ी.द ता ेय जग नाथ जगदाळे वय 58 वष धंदा नोकर  ाय हर रा. सडको कलनी ए टाईप 22/3, से टर नं.13 
नवीन पनवेल मुळ राहणार मु.मुत  बेलबाचा माळा ता.बारामती , िज.पुणे मोबाईल नंबर 8452052328 सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर 
राहून लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे मी व माझे कुटुंबासह राहतो. मी गेले 29वषापासून एस.ट .म ये ाय हर हणून 
काम करतो. स या पनवेल डेपो येथे कायरत आहे.आज दनांक 28/01/2017 रोजी मला सकाळी 06.55 वाजता पनवेल ते लोहोप अशी 
एस.ट .ची फेर  होती. या माणे मी युट वर आलो. ते हा माझे सोबत वाहक युट कर ता सौ. लना वजय राऊत या हो या. पनवेल 
एस.ट .डेपोतून सकाळी 06.55वाजता पसजर भ न लोहोप कर ता एस.ट .बस मांक MH 07 C 7297 ह  घेऊन वतः चाल वत मुंबई पुणे हायवे 
रोडने लोहोप येथे नघालो. मी एस.ट .बस घेऊन दांडफाटा येथे सकाळी 07.15 वाज याचे सुमारास आलेवेळी र ता स कर यासाठ  मी 
दांडफाटा येथे मध या ड हायडरम ये पुणे बाजुकडून गाडी येत अस याने बस थांब वल  . यादर यान माझे गाडीचे ि लनर बाजुकडील भागास 
कोण यातर  गाडीने ठोकर मार याचा आवाज झाला. ते हा मी गाडी र ता स क न पुढे थांबवून खाल  उतरलो. ते हा मी पा हले असता एक 
मोटार सायकलवाला माझे एस.ट .बसला ि लनर बाजुकडील भागात म यभागी ठोक न गाडीसह खाल  पडला होता व याचे डो याला मार 
लागुन र त येत होते. ते हा याचे मोटार सायकलचा नंबर पा हला असता ती Yamaha कंपनीची मोटार सायकल होती तचा नंबर MH 46 AT 

1739 हा होता. यानंतर मी यास लागल च एका र ाम ये टाकून अंबानी हि पटलम ये औषधोपचारासाठ  घेऊन गेलो , ते हा तेथील 
ड टरांनी तपासून पा हले असता तो मयत झा याचे मला सां गतले. ते हा तेथील ड टराने मला याचे नाव वचारले ते हा मी मला माह त 
नस याचे सां गतले . ते हा ड टराने याचे खशात काह  काड आहे काय हे पा हले असता, याचे खशात आधारकाड मळाले, यावर आकाश 
काश गायकवाड रा.वयाळ ता.खालापूर िज.रायगड असे नाव व प ता होता. यानंतर मी आमचे पनवेल येथे डेपोत जावून सदर 
अपघाताबाबतची ह कगत डेपो मनेजर यांना कळवून आता चौक पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे. दनांक 27/01/2017 रोजी सकाळी 
07.15 वाज याचे सुमारास माझे ता यातील एस.ट .बस मांक MH 07 C 7297 ह  मोहोपाडा बाजुकडे जा यासाठ  पुणे लेन स कर यासाठ  
थांबलो असताना Yamaha कंपनीची मोटार सायकल नंबर MH 46 AT 1739 ह वर ल चालक आकाश काश गायकवाड रा.वयाळ ता.खालापूर हा 
याचे ता यातील मोटार सायकल न काळजीपणे ि पडमधून चालवुन दांडफाटा येथे आलेवेळी माझे एस.ट .बसला ि लनर बाजुकडे ठोकर मा न 
अपघात केला आहे. या अपघातात यास डो यास गंभीर दुखापती झा याने तो मयत झाला आहे. सदर अपघात हा याचे चुक मुळे झालेला 
अस याने माझी याचे व द त ार आहे.माझा जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. सम  हे लहुन दले 
सह  सहा.फौजदार खालापूर पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8452052328

2 थायी पता सडको कलनी , ए टाईप  22/3, से टर नं13 नवीन पनवेल , नवीन पनवेल, 
नवी मुंबई, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 आकाश   काश 
गायकवाड  

1. रावयाळ 
ताखालापूर,िजरायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,
भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1)

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Madan Purshottam 
Khare

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1995  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)















1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/01/2017 18:35 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/01/2017 18:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/01/2017 Time (वेळ): 17:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:25 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 27/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): देशमुख वाईन शाँप दुकानाजवळ, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): सौ.आशा   उ हास  कापसे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8898976908

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सुकेळी पो पाटणसई, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता सुकेळी पो पाटणसई, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
एक सो याचा मंगळसु  यात 
मधोमध पान असलेले एक तोळा 
वजनाचे जु .वा. क.अ

20,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
 एक नो कया कंप नचा मोबाईल 
यात वोडाफोन कंप नचा सम नं 
9960062149 जु.वा. क.अ

600.00

3 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे एट एम काड एक ए टएम काड SBIचे .00

4 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े आधारकाड व पँन काड .00

5 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे मतदान ओळखप एक मतदान ओळखप  पती उ हास 
महादु कापसे यांचे .00

6 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम यात 2000 पये 
दरा या 4नोटा 8,000.00

7 इतर घरगुती व  तु 
एक चाँकलेट  रंगाचे  वेववेटची बँग 
यावर फुलांची न ी काळे प े 
असलेले जु .वा. क.अ

200.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  यांना याचे पती यांनी दा ची बाटल  दुकानातुन खरेद  क न घर  आणुन ठेव यास सां गतल  
असता फयाद  या सदर ठकाणी जावुन याचे जवळ व रल वणनाचा व कंम तचा माल असलेल  बँग ह पायाजवळ ठेवुन दा  खरेद  क रत 
असताना अ ात आरोपीत यांनी सदर व रल वणाची मालासह बँग फयाद चे संमती शवाय चो न नेल  हणुन

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 28,800.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): KASHINATHA  
KAMAL MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH43086        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/01/2017 13:44 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/01/2017 13:32 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/01/2017 Time (वेळ): 13:32 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:32 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): ीवधन ए ट  डेपो, ीवधन , ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव):  स चन   गणपत मंडे
(b) Father's Name ( का नाम): गणपत मंडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7447540219

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बाजारपेठ, दासगाव बंदर रोड, महाड, ीवधन, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बाजारपेठ, दासगाव बंदर रोड, महाड, ीवधन, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन समसंग जे 5 मडेलचा 5,000.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी स चन गणपत मंडे वय 38 धंदाएस ट  वाहक ीवधन डेपो रामु पो ट दासगाव बंदर रोड बाजारपेठ ता महाड िज रायगड सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क .मो नं 7447540219 मी व रल ठकाणी राहणारा असुन तेथे मी माझी प नी सौ नयन व मुलगा 
त नष असे एक ीत पणे माझे वताचे घरात राहतो.मी ीवधन ए ट  डेपो म ये 3 वषापासुन वाहक हणुन काम क रत आहे. द 
24/01/2017 रोजी मला बागमांडला मुबंई या बस वर वाहक हणुन युट  होती,मी ती बस सकाऴी 08.15 वा मुबंई येथे घेउन गेलो व मुंबई 
व न द 25/01/2017 रोजी 08.30 वा मुंबई दवेआगर बस घेउन नघालो स याकाळी 04.00 वा ीवधन येथे पोहचलो व यानंतर हशोब 
द यानंतर जेवण क न डेपो मधील व ांती गहात झोपलो,मी झोपताना माझी बग माझे डो याजवळ ठेउन झोपलो होतो,मी वासात 
थक यामुऴे मला गाढ झोप लागल  होती, द 26/01/2017 रोजी सकाऴी 05.00 वा नेहमी माणे अलाम न झा याने मी मा या बगेम ये 
हात घालुन पाह ले असता माझा मोबाईल या बगे म ये मळुन आला नाह , हणुन मी माझे सहकार  वाहक व चालक यांना मोबाईल बगे 
म ये ठेवले या ठकाणी नस याचे सां गतले, यानंतर यांचे मदतीने रे ट म म ये मोबाईलचा शोध घेतला पंरतु तो मळुन आला 
नाह . हणुन माझी मोबाईल चोर  झा याची खा ी झाल .माझे चोर स गेले या मोबाईलचे वणन खाल ल माणे.5,000/ 1) समसंग जे 5 
मडेलचा याचा आय एम ई आय नंबर 356823/07/501585/4 व 356824/07501585/ व यात टाटा डोकोमो कंपनीचे सम काड नंबर 
8793402564 व ब एस एन एल चे सम काड नंबर 7744855977 असा असलेला जु वा क 5,000/ येणे माणे व रल वणनाचा व 
कमंतीचा मोबाईल कोणीतर  अ ात चोर याने मी एस ट  डेपो ीवधन येथील रे ट म झोपलो असताना माझे डो याजवळील बग मधुन द 
25/01/2017 रोजी रा ौ 09.00 ते द 26/01/2017 रोजी सकाऴी 05.00 वाजणे या दर याण चो न नेला आहे. तर  माझी या अ ात 
चोर या व  त ार आहे.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): BHARAT BHAGWAN 
GARJE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): BBGM7901D        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)
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